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Elin Broman är vinnaren av Delphi Scholarship 2017
Under torsdagskvällen utsågs årets vinnare av Delphi Scholarship, ett studentstipendium som
instiftades för tre år sedan i syfte att uppmärksamma och uppmuntra drivna juriststudenter. Elin
Broman som läser termin sju på juristlinjen i Stockholm blev årets stipendiat.
För tredje året i rad utlyste Advokatfirman Delphi under hösten ett stipendium inom affärsjuridik för
studenter som läser termin fem till sju på juristprogrammet. Den bärande delen i
ansökningsprocessen till Delphi Scholarship utgjordes av en caselösning inom allmän avtalsrätt.
Delphi Scholarship omfattar både en prispeng på 25 000 kronor samt en sommarnotarieplats på ett
av Delphis fem kontor 2018.
Under torsdagskvällen fick fyra finalister muntligt presentera sina lösningar inför en jurygrupp
bestående av jurister från Delphi. Kort därefter stod Elin Broman från Stockholms universitet som
lycklig vinnare av 25 000 kronor samt en sommarnotarietjänst.
- Det känns fantastiskt kul att ha vunnit. Pengarna är ett positivt tillskott men för mig är
sommarnotarieplatsen den stora vinsten! Att få praktisk erfarenhet från en affärsjuridisk byrå har
varit ett viktigt mål. Caselösningen gav mig mersmak för affärsjuridiken, säger Elin.
De resterande finalisterna bestod av Anton Walfridsson från Lunds universitet, Andreas Vestberg
från Uppsala universitet samt Avin Kadir från Stockholms universitet. Samtliga finalister kommer
inom ramen för Delphi Scholarship att erbjudas en mentor under ett år som ska ge praktisk
vägledning och stöd under juristutbildningen. Mentorn utgörs av en advokat/delägare på Delphi.
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Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. Vi hjälper våra klienter genomföra företagsförvärv och
fusioner. Vi agerar rådgivare gällande frågor rörande bank, finans och aktiemarknad. Vi processar i domstol, skiljeförfaranden och har
erkänt hög kompetens inom offentlig upphandling, miljörätt och fastighetsrätt.
Ett stort antal av oss är specialister inom högteknologiska områden som IT, immaterialrätt och life science. Vårt drivna arbetssätt och vårt
intresse för teknik och affärer är förmodligen en del av svaret på våra framgångar. Vi får ofta beröm för vår affärsmässighet och förmåga
att förstå klientens verksamhet.
Våra klienter finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Vi samarbetar också med advokatbyråer över hela världen och hjälper
regelbundet klienter i internationella ärenden. Vi är totalt omkring 185 medarbetare, varav fler än 120 jurister. Våra kontor finns i
Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping. www.delphi.se

